Nieuwsbrief februari 2019

Beste leden en ouders van leden,
In deze extra nieuwsbrief willen wij u vanuit het bestuur informeren over de uitkomst van de
bijzondere ALV en de consequenties daarvan.
Bestuurlijk nieuws
Gisterenavond hebben zowel WIK-FTC als CSC’45 haar ledenvergadering gehouden waarin het
samengaan van de beide verenigingen ter stemming is gebracht. Allereerst willen wij onze leden
bedanken voor zowel de grote opkomst als het unaniem instemmen met het voorstel. Helaas hebben
wij gisterenavond laat vernomen dat de leden van CSC’45 tegen het voorstel hebben gestemd,
waardoor er geen nieuwe vereniging zal worden opgericht en we dus als WIK-FTC zelfstandig verder
gaan. Dit heeft een aantal consequenties. Zoals reeds aangekondigd in de ALV van afgelopen najaar,
zitten de termijnen van de huidige bestuursleden erop en zal er tijdens de komende ALV van 10 april
een nieuw bestuur moeten worden gekozen. Uiteraard stellen de huidige bestuursleden zich
beschikbaar om de nieuwe bestuursleden in te werken. Alleen hebben zich tot op heden geen
kandidaten gemeld. Als er op 10 april geen kandidaten zijn, dan zal de vereniging zonder bestuur
verder moeten gaan, waar wij uiteraard na al het werk wat wij er de afgelopen jaren ingestopt
hebben niet op hopen. Bij deze dus de dringende oproep aan een ieder om zich te melden, zowel als
bestuurslid als vrijwilliger voor 1 of meerdere taken/functies. Vele handen maken licht werk.
Tijdens de bijzondere ALV is door onze leden gevraagd of er, bij tegenstemming, ook gekeken kon
gaan worden naar andere mogelijke samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld met CSC in Joure. Dit
juichen wij als bestuur van harte toe, aangezien wij er van overtuigd zijn dat het voor de toekomst
van de turnsport in Heerenveen noodzakelijk is om samen te werken en te groeien. Wij zullen dit dan
ook zeker aan het nieuwe bestuur als advies meegeven, maar voor 10 april daar zelf geen actie meer
op ondernemen.
We zien u graag op de aankomende algemene ledenvergadering van 10 april, waarvoor de agenda
snel zal volgen.
Werner Bosman | voorzitter WIK-FTC
Vooraankondiging
Hierbij willen we graag de ALV bij jullie onder de aandacht brengen. Deze zal gehouden worden op 10
april aanstaande. De Locatie is in het sportbreak café boven achter de turnhal aanvang 19,30 uur. Zet
deze datum vast in uw agenda, de agenda volgt zsm deze of uiterlijk begin volgende week. Deze ALV
zal in het teken staan van verkiezing voor een nieuw bestuur en de presentatie van de jaarcijfers over
2018.
Acties / evenementen
Poeisz sponsoractie
Zoals u wellicht gemerkt hebt ontvangt u wekelijks de sponsoraanbiedingen. Wij hopen dan ook dat
jullie de boodschappen bij Poiesz supermarkt in Heerenveen willen doen voor de komende weken
zodat we zoveel mogelijk munten kunnen inzamelen. Aankomende zaterdag 2 maart zijn er

jeugdleden en ouders aanwezig om de vereniging te promoten, u bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen en roombroodjes te kopen.
Sponsoring
We wederom aandacht vragen voor de sponsoring van WIK-FTC. Door sponsoring wordt het mogelijk
om wat extra’s te doen voor de leden! Wist u dat WIK-FTC ook een club van 100 heeft, waarbij een
sponsor EUR 100 per seizoen betaald en dat we de mogelijkheid hebben om voor een minimaal
bedrag van EUR 25 (per seizoen) vriend te worden van WIK-FTC om op die manier een steentje bij te
dragen. Wist u dat de eerste Pake en Beppe hier al een leuke bijdrage voor hebben overgemaakt.
Op de website vindt u informatie over sponsoring, vragen kunt u stellen via sponsoring@wik-ftc.nl
Oproep vrijwilligers
Een terugkerend onderwerp in de nieuwsbrief is de oproep voor nieuwe vrijwilligers. Want ´Zonder
vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan, vele handen maken licht werk!´
Voor een aantal commissies of taken zijn we nog steeds op zoek naar versterking:
Marketing: Bent u goed in het maken van flyers, posters etc, dan zij we dringend op zoek naar extra
ondersteuning. Zo zoeken we moet spoed iemand die een poster voor ons kan maken/ontwerpen
voor in de vitrine in de turnhal.
De technische commissie; Wedstrijdsecretariaat, huren van locaties/toestellen, beheer
wedstrijdpaspoorten, etc.
De activiteitencommissie; Het organiseren van diverse activiteiten zoals de jaarlijkse verkoopactie, de
mega sportdag, de grote clubactie, de eindejaarsactiviteit, etc.
De sponsorcommissie; Contacten onderhouden met sponsoren, werven sponsoren, uitvoeren
vastgesteld sponsorbeleid WIK-FTC.
Daarnaast zijn we op zoek naar juryleden. Nu moeten we regelmatig juryleden inhuren bij andere
verenigingen, wat gepaard gaat met kosten. Wij moeten bij het inschrijven van sporters bij
wedstrijden altijd juryleden aanleveren. Doen we dit niet, dan geldt uitsluiting van de sporters bij de
wedstrijden.
Tenslotte is iedereen meer dan welkom om een bijdrage te leveren, dus als u tijd en zin heeft om een
bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook, dan horen wij dat graag! Wilt u meer informatie over wat
er precies verwacht wordt, dan horen we graag van u. Wij zien uw aanmelding voor vrijwilligerswerk
met enthousiasme tegemoet. U kunt zich aanmelden via info@wik-ftc.nl

Sportieve groet, Bestuur WIK-FTC

